OEKOFOIRE 2009
Ried vum Blanche Weber, Präsidentin vum Mouvement Ecologique
Dir Häre Ministeren,
Dir Dammen an Hären Deputéiert, Buergermeeschteren, Schäffen a Gemengeréit,
Direkteren a Responsabler vu Verwaltungen, Beruffschamberen,
Responsabler vu befrëndten Organisatiounen, Sympathisanten,
Léif Aussteller, léif Gäscht,
Ech si frou Iech am Numm vun den Organisateure Mouvement Ecologique an OekoZenter
Lëtzebuerg op der Oeko-Foire 2009 begréissen ze kënnen. Eng Editioun, déi sech als
besonnesch flott ukënnegt: nieft eise laangjährege gutt bekannten Aussteller konnten dëst Joer
nei Aussteller fir d´Foire gewonne ginn, jo trotz Kris sinn eng ronn 195 Aussteller, 10% mei wéi
déi lescht Joeren op der Foire. Déi Vilfalt ass verbonne mat der Präsenz vun enger ganzer Rei
ëffentlecher Instanzen déi hir Aktivitéite virstellen; vun Organisatiounen, Institutiounen aus dem
sozialen, entwécklungspoliteschen an ekologesche Beräich an engem attraktiven
Begleetprogramm. Esou eng Foire ka just ganz flott ginn. An ech wëll op dëser Plaz ganz
häerzlech all deene Merci soen, déi dës Foire erméiglechen: natierlech virun allem eisen
Aussteller, der Luxexpo an de villen haapt- an éirenamtlech aktive Leit vum Mouvement an
OekoZenter. E waarme Merci u si all.
Mir sinn awer och houfreg drop, all Joer mat der Foire d´Rentrée politique zu Lëtzebuerg e
bësselche mat anzelauden. Dat ass natierlech desto méi spannend, wann eng nei Regierung
ugetrueden ass.
Ech däerf perséinlech soen, datt mir kaum eng Ried esou schwéier gefall ass fir virzebereeden
wéi dës. Firwat? Ma ech empfannen déi ablacklech Situatioun besonnesch ambivalent: tëscht
Hoffen an awer och Skepsis.
Seelen hu sech esouvill Iddien a Proposë vun engem Mouvement Ecologique, engem
OekoZenter an och aneren Organisatiounen an engem Regierungsprogramm erëmfonnt. Mir
däerfen dowéinst zefridde sinn.
Dat ominéist Wuert vun der nohalteger Entwécklung huet souguer Agank an
d’Regierungsressorte fonnt, andeems de sougenannte Superministère fir Nohaltegkeet geschafe
ginn ass. De Marc Schank, dee joerelaang beim Mouvement ganz aktiv war, ass Ministre délégué
vun deem Ministère, a mam Claude Wiseler huet de Ministère e Chef, mat deem mir ëmmer e
ganz korrekten Dialog konnten hunn. A fir d’éischt zënter datt et den Ëmweltministère gëtt, wollt
eng CSV d’Responsabilitéit fir dëse Ressort iwwerhuelen, soll dat heeschen, datt si him e méi
héije Stellewäert wëll ginn?
Wat wëll een am Fong méi? A wéi e Kolleg am Verwaltungsrot wéini sot, kéint ech elo bal mat
menger Ried ophalen a soen: toi toi toi. Ma mir wären net de Mouvement, wa meng Ried elo net
géing weider goen.

Jo, mir maachen eis awer och Suergen, stellen eis eng ganz Rei grondsätzlech Froen. Ech wëll
virun allem 3 Punkten nennen:
Den éischten: An den Aussoen zum Budgetsdefizit huet een d’Regierungsmemberen net
wierklech vu gesellschaftspolitesche Prioritéiten héiere schwätzen. Et geet awer net nëmme
quasi drëm eng “bonne gérance” vum Defizit wëllen ze maachen. Neen, mir trieden derfir an, datt
mer driwwer diskutéieren a streiden, wat déi wierklech wichteg Zukunftsinvestitioune sinn. Jo,
endlech déi „choix politiques“ treffen, vun deene schonn esou laang geschwat gëtt a virun deene
mir eis nach ëmmer drécken. An deene „choix politiques“ dann eng kloer Finanzprioritéit ginn –
an aneren net!
Mir vermëssen déi Vuën, déi kloer Ziler zu engem Deel och am Koalitiounsofkommes, well och
d’Vilfalt vu gudden Eenzel-Moossnamen ka kee Gesellschaftsentworf ersetzen. An zevill hu mir
den Androck, datt am Koalitiounsofkommes fir jiddfereen eppes dra steet, amplaz vun enger
cibléierter Politik. Mir hoffen awer, datt d’Regierung déi Prioritéiten nach setzen, an datt natierlech
och de Nohaltegkeetsministère säi Beitrag derzou leeschte wäert.
Jo, vläit soe béid Ministeren herno an hire Rieden, datt mer net nëmme probéiere wëllen
d’Mobilitéit besser ze organiséieren, ma datt dës Regierung wierklech un e regelrechte
Paradigmewiessel vun der Mobilitéit schafft am Interessi vum ëffentlechen Transport an der
„mobilité douce“. Vläit soe se och herno, datt mer wëssen, datt a 50 Joer Gas- an Uelegreserven
opgebraucht sinn, an datt mir duerfir elo all eis Finanzinvestiounen an all eis Kraaft an aller
Konsequenz wäerten an d’Energiespueren an an erneierbar Energien investéieren, esou datt si
net nëmmen e klenge Part um Energiemix hun, ma den Energiemix vu muer duerstellen.
Ech menge lo ginn ech vläit utopesch: ma vläit seet dann och e Budgetminister: Angesichts vun
der Finanz- a Wirtschaftskris hu mir eis Prioritéite gesat op déi Projeten déi zukunftsträchteg sinn
an ausdréckleche Nohaltegkeetscritèren entspriechen. Déi Critèrë sinn eis Leitlinn. Mir hunn de
Choix getraff, virun allem déi Dossieren unzegoen, wou eis hëllefen déi ekonomesch an déi
ekologesch Kris gemeinsam unzegoen.
An do sinn ech u mengem zweete Punkt: Eise Premier an eisen Ausseminister sinn am Ablack jo
deelweis daper an Däitschland ënnerwee. Duerfir erlaben ech mir och e klenge Schlenker
dohinner. Ech hat ugefaangen leschte Sonnden d’Fernseh-Debatt tëscht dem Angela Merkel an
dem Frank-Walter Steinmeier ze lauschteren, an do war den Ufankssaz vun der Journalistin
folgenden: “Dieses Duell ist ein besonderes Duell, wir sind im Jahr eins der größten Welt- und
Finanzkrise seit dem Krieg.” Ech muss éierlech soen, obwuel natierlech ze erwaarde war, datt dat
d’Introductioun wier, war ech awer erëm erféiert. Scheinbar hëlt engem och e joerelaangt
Engagement net eng Portioun Naivitéit. Firwat? Ma et ass nach ni en Duell fir d’Wahlen ugaange
mat folgendem Saz, ech soen et elo awer op lëtzebuergesch: “Dësen Duell ass e besonneschen
Duell, well ni virdrun huet sech déi ekologesch Kris esou gewisen, ni virdru stounge mer als
Gesellschaft virun esou groussen ekologeschen Erausfuerderungen, och fir weltwäit
Gerechtegkeet ze kréien”. Aus iergend engem Grond huet d’Wirtschafts- an d’Finanzkris e ganz
aneren Agank an d’Politik an d’Medie fonnt, en anere politesche Stellewäert wéi déi ekologesch
Kris, an där mir ouni Zweifel stiechen. Wéi ass et méiglech, datt mir all ganz genee wëssen, datt

all Dag wou mer weider fuere wéi elo, mir den nächste Generatiounen aus Klimasiicht eng
ontragbar Situation hannerloossen, a mir dem Thema trotzdem net déi politesch Prioriteit ginn déi
et bräicht? Wei ass et méiglech, datt mir net vill méi alarméiert sinn, wou mir dach wëssen, datt och wa mer elo géinge richteg urappe mam Klimaschutz - Millioune Klimaflüchtlinge kommen?
Wei ass et méiglech, datt déi Reportagen iwwert Iwwerschwemmungen am Süde vun dëser Welt
scheinbar schonns zur Normalitéit gehéieren? Wei ass et méiglech, datt mer an der Alldagspolitik
an dem politeschen Débat net nach vill méi thematiséieren, datt am Ablack 20% vun de Leit 80%
vun de Ressourcë verbrauchen? Déi do Themen, déi ekologesch Kris, missten déi politesch
Debatt bestëmmen an d’Rumm vun eisem politeschen Handelen an Denke sinn.
An domatt kommen ech zu mengem drëtte Punkt: Virum Summer huet de Cercle des ONG eng
Etude iwwert d’Entwécklungspolitik an d’Finanzplaz virgeluet. Och wann de Cercle se mëttlerweil
zréckgezunn huet well déi eng oder aner Zuel falsch ass, esou mengen awer och eng ganz Rei
Leit vum entwécklungspoliteschen an och ekonomesche Bord, datt déi Etude richteg Froen
opwäerft . Si wäerft Grondfroen iwwert eise Wirtschaftssystem op, iwwert eis moralesch
Crédibilitéit, op net eis Efforte vun 1% Ausgabe vum Budget fir Entwécklungspolitik op der anerer
Säit contrecarréiert ginn duerch d’Roll vun der Finanzplaz am Ëmgank mat Gewënntransferen
aus der Drëtter Welt. Et ass elo leider ze komplex, fir do an den Detail drop anzegoen, ma
d’Kohärenz tëscht Entwécklungspolitik a Finanzplaz muss kënnen ouni falsch Tabuen ugeschwat
ginn. Net géint d´Finanzplaz, ma am Intérêt vun hirem Rôle an Zukunft an enger méi gerechter
Welt. Oder wëlle mer riskéieren datt ons dat eng Kéier op de Kapp fällt? Grad esou musse mer
kënnen iwwert d’Kohärenz vun eiser Klimapolitik, eiser Agrarpolitik, eisem Wirtschaftsmodell mat
der Entwécklungspolitik diskutéieren.
Well d’Etude gräift natierlech, an dat seet e.a. den Ekonomist Guy Schuller an engem gudde
Forumsdossier zum Thema, d´Fro vum Wuesstem op. Wann all Leit op dëser Welt wéilte liewe
wéi mir, da bräichte mer mindestens 5 Planéiten. Dat steet an deem Sënn och am
Nohaltegkeetsplang vun der Regierung. A mir wëllen dann zousätzlech nach all Joer ëm 5%
weider wuessen? Mir soten et oft: 5% ass eng Verduebelung an 20 Joer … Wéi soll et goen?
Well mir schwätzen och vu knallhaardem materiellem Wuesstem. Ass dat méiglech,
ustriewenswäert an eiser begrenzter Welt? D´Fro ass gestallt, ob éierlech Entwécklungspolitik net
zousätzlech zu de Gelder fir de Süden nach vill méi bedeit, hei bestëmmte Lieweswelte vun eis a
Fro ze stellen.
Wéi de Guy Schuller och zitéiert: vun enger “société du beaucoup avoir pour quelques-uns à une
société de bien-être pour tous”.
Mir bedaueren als Mouvement, datt mir als Lëtzebuerg generell net méi bereet sinn, eis esou
Grondfroen ze stellen. Wéi solle mer als Land weiderkommen, wa mer net bereet sinn ze
hannerfroen? Firwat drécke mer esou Froen esou gär op d’laang Bänk? En éierleche Bléck géing
dach souguer erëm méi Loscht op Politik maachen …
Ma déi grouss geschaftlech Froe spigele sech natierlech a ganz konkreten Dossieren erëm. Ech
wollt duerfir 5 där Dossierë kuerz thematiséieren:

Här Nohaltegkeetsminister, Här Ministre délégué: Wann net um Terrain vun der Stad Lëtzebuerg
um Enn vun dëser Legislaturperiod Schinne vum Tram leien, da war dës Legislaturperiod en
Echec aus der Siicht vun der nohalteger Entwécklung. Den Tram ass dat Symbol schlechthin fir
eng aner Mobilitéit. Natierlech a Combine mat de Peripheriegaren a villem méi. Well den Tram
steet net nëmme fir méi Clienten fir den ëffentlechen Transport, e steet och duerfir, datt mir en
neit modernt Transportmëttel kréien, datt eng Stad Lëtzebuerg eng aner Urbanitéit kritt, datt e
Qualitéitssprong geschitt. Den Tram steet fir d’Glafwierdegkeet vun der Reorientéierung vun der
Mobilitéit an am Fong och fir d’Glafwierdegkeet vun der Politik. Punkt! Et gëtt Saachen, déi een
net méi a Fro ka stellen! Grad esou kloer bleiwe mir bei eisem Neen zum Ausbau vun der A3/A6.
Mer brauchen dat net, wéi alt gesot, fir den ëffentlechen Transport … an ech mengen et gëtt och
aner Prioritéiten am Beräich Sécherheet. Den Ausbau vun der A3/A6 géing erëm der koppeger
Logik nogoen, datt méi a méi breet Stroossen hëllefen de Verkéierschaos an de Grëff ze kréien.
Mir bleiwe weiderhin der Meenung, dat ass falsch. All Sou fir den Ausbau vun der A3/A6 gëtt,
wann ee Prioritéite setzt, gebraucht fir de Foussgänger, de Vëlo, de Bus an Zuch. Eng Kéier
musse mer mam Ëmdenken ufänken.
Wann ech vu Symboler an der Politik schwätzen, da sinn ech beim geplangten Agrarzenter zu
Pëtte bei Miersch. Do soll, no Aussoe vun eenzele Ministere vun der leschter Regierung, an
enger geméiss Entworf vum Plan sectoriel geschützter Landschaft eng nei Aktivitéitszon
entstoen. Eng Aktivitéitszon, déi dann och nach am Entworf vum Plan sectoriel Aktivitéitszonen
guer net virgesinn ass. Mir hunn ëmmer geduecht, dës Pläng hätte grad zum Zil, datt dat do net
méi virkéim, datt ee fir allemol festgehale géif: déi Landschaft ass geschützt, ass tabu, an op
engem anere Site par conter däerf eng nei Zon kommen. An den nei geplangten Agrarzenter
widersprécht dëse Pläng an dramateschem Ausmooss. Et ass och eng Tragik, datt just op där
Plaz nach den eenzege fräie Korridor wäit a breet ass deen tëschent Ost a West eng Verbindung
fir grouss wëll Déieren, wéi z.B. d'wëll Kaz duerstellt. All Spezialisten soen a schreiwen, datt dee
muss fräigehale ginn. Eis nei Ministeren hunn d’Méiglechkeet elo ze weisen, datt sech ënnert
dëser Regierung d’Landesplanung net nëmmen um Pabeier ofspillt, ma um Terrain. Si hunn
d’Méiglechkeet, der Biodiversitéit en neie Stellewäert ze ginn. Mir hoffen, datt den nei
geschafenen Nohaltegkeetsministère hei nei Perspektiven opmécht. Nach ass beim Agrarzenter
näischt geschitt! Kommt mer sichen en neie Site an der Regioun, als regional Aktivitéitszon.
Als drëtten Dossier muss ech de Klimaschutz huelen. E Punkt, wou eis d´Wirtschaftskris gehollef
huet, eis CO2-Emissioune sinn och wéinst der Wirtschaftskris net mei esou geklommen, vun
enger Trendwend ass awer net wierklech ze schwätzen. Mir si meilewäit ewech eis
Kyotoverspriechen anzehalen. Do musse mer villes méi maachen, an do stinn där
gesellschaftlech Choixen vun deenen ech geschwat hunn, eng ganz Rei un: vun der Wirtschaft
bis zur Mobilitéit an dem Wunnen a Bauen. D’Versprieche vum Koalitiounsofkommes muss
agehale ginn, datt de Klimaschutz net wäert ënnert Finanzvirbehalt stoen. A mir si frou, datt
doduerch den Tram, deen evidenterweis zum Klimaschutz bäidréit, definitiv op der Schinn ass.
Klimaschutz muss sécherlech nach vill méi hei am Land en Thema fir eis ginn. Enn des Joers ass
awer och déi grouss Konferenz zu Kopenhagen. Mir hoffen, datt Lëtzebuerg do net zu de
Blockéierer gehéiert, ma datt mer mat der Verve mat där mer soss d’Finanzplaz verdeedegen, de
beschte Vertrieder gi vun dem absolut noutwennege Klimaschutz.

Dann e véierten Dossier: Landwirtschaft. Haut erëm demonstréieren d’Baueren. Et ass absurd
wat geschitt. Mussen ze demonstréieren, datt ee bei senger Aarbecht net Geld bäileet, wat si mer
do weltwäit an en onméigleche System geroden. Mir si solidaresch mat de Baueren, datt déi do
Situatioun net méi tragbar ass. Mir brauchen eng fundamental Reorientéierung vun der
Landwirtschaftspolitik: Statt Weltmaart an éischter Linn eng regional, a wa méiglech BioQualitéitsproduktioun. Statt engem Schwéierpunkt op der Veredelung, wou vill Ressource
verbraucht ginn, erëm méi Grondnahrungsmëttel produzéieren an notzen… An enger
repräsentativer ILRES-Ëmfro hu wéini 70% vun de Leit gesot, de Biolandbau soll déi traditionell
Landwirtschaft ofléisen, d´Landwirtschaft vun der Zukunft sinn. 82% soten, d´Bauere sollten e
gerechte Präis fir hir Liewesmëttel kréien a si wiere bereet, fair Präisser ze bezuelen. Ass dat net
eng optimal Basis, fir eis Landwirtschaft zukunftsfäheg ze maachen? Op dëser Foire ass e Stand
vun dem Service Technique de l’Agriculture vum Landwirtschaftsministère zum Biolandbau, wat
mir ganz positiv fannen. A mir sinn och frou, datt mir mat hinnen op engem gemeinsame Stand
kënnen d’Virdeeler vun de Bioliewesmëttel virdemonstréieren.
E leschte Punkt: Réforme administrative. Och hei wäert sech weisen, wéi eis Regierung denkt.
Den Här Juncker, deen als Ministre d’Etat jo responsabel ass fir den Dossier, wäert och un deem
Dossier gemooss ginn, ob een den einfache Wee geet a Rechter vun de Bierger beschneid an
ekologesch a sozial Standarden a Fro stellt, oder ob ee bereet ass Problemer am Fong
unzegoen. An do gëtt et vill méiglech Moossnamen, an deenen och Chancë leien: Stéchwierder
sinn: Reform vun der Ëmweltverwaltung, Berodung vun de Betriber a villes méi.
Mir hoffen op alle Fall, datt eis Nohaltegkeetsministeren an all deenen Dossieren eng ferm
Stëmm fir d’Ekologie wäerten hunn, datt d’Ekologie do net ënnergeet als eng Stëmm vu villen aus
deem Ministère an d’Ängschte vun deene Leit déi mengen, d’Ëmwelt wier duerch dee grousse
Superministère geschwächt, net wouer ginn. Als Mouvement wäerte mir déi Entwécklung och
ganz genau verfollegen.
Ech wéilt mat de Chancen ophalen. Als Meco si mir der Meenung, datt am Mateneen vun
Ekologie an Ekonomie Chancë leien. Datt Ekologie, nohalteg Entwécklung hëlleft, méi eng
solidaresch Welt ze hunn, zukunftsweisend Arbechtsplazen ze schafen, an e Méi u
Liewesqualitéit ze erreechen.
Den amerikaneschen Nobelpräisdréier an der Wirtschaft Joseph Stiglitz huet dëser Deeg dem
franséische Staatspräsident e Rapport iwwerreecht wou e seet, datt d'Bruttosozialprodukt net
kann den eenzege Gradmiesser vun eisem Wuelstand sinn, mee datt ee muss aner Aspekter
eranhuelen am Sënn vum "bonheur national brut". Mir begréissen, datt dës Iddi sech och am
Koalitiounsprogramm erëmfënnt an de Statec demnächst e Séminaire duerzou organiséiert. Mir
mengen: wann een d'Entwécklung vun enger Gesellschaft a Richtung Nohaltegkeet wëllt
veränneren, da muss een och de System änneren, deen ons seet ob mir um richtege Wee sinn.
An duerfir brauch een déi richteg Schëlder déi eis de Wee weisen. Um Weltniveau, an Europa an
och a vläicht grad och zu Lëtzebuerg.
An erlaabt mer ganz zumSchluss nach eng Ausso vun dem bekannte Reesjournalist Andreas
Altmann ze paraphraséieren. Hien huet verzielt, datt hien eng Kéier mam Zuch duerch Asie
gefuer ass, erausgekuckt huet an e klengt, schéint Meedche mat enger Blumm am Hoer gesinn

huet goen, direkt niewendrun en Äisvull. Et wier e Bild wéi vum Monet gewiescht, en Drambild am
Laanschtfueren. An du wier him de fréiere Wirtschaftsminister Martin Bangemann agefall, wéi e
sot: “Wir brauchen mehr Wachstum, mehr Wachstum!” an en hätt sech geduecht: wahrscheinlech
huet den Här Bangemann ni e schéint klengt Meedchen mat enger Blumm am Hoer an enger
indescher Landschaft gesinn, war ni ergraff vun der Schéinheet vun dëser Welt. Well wann, wier
en net vun där Gier gejot.”
Dir Häre Ministeren, Merci datt Dir hei sidd, mir wëssen datt den Här Juncker Iech gären an dem
Regierungsrot gehat hätt wou haut iwwer de Budget geschwat gëtt. Wéi de Lucien Lux seng
éischt Ried hei op der Oeko-Foire gehalen huet, hat hie gesot, den Alex Bodry, säi Virgänger,
hätt gemengt, hie soll dat éischt Joer Oeko-Foire nach genéissen, dono géifen eis Riede méi
hefteg an hie méi a Fro gestallt. Ech muss soen, Lucien Lux, mir haten dat déi 5 Joer gutt
gepackt, mir hunn trotz verschiddenen Differenzen Ären Engagement als Ëmweltminister a ville
Punkte respektéiert, an ech mengen all Oekofoire-Ouverture war och fir Iech flott. Ech wënschen
eis, datt dat och mat eisen neien zwee Ministeren wäert de Fall sin, a sinn zouversichtlech.
An deem Sënn: op eng flott Oeko-Foire.

